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Jaarverslag 2021 Lokale Omroep Stichting Den Helder
1. Inleiding
Middels dit verslag legt het bestuur van de Lokale Omroep Stichting (LOS) Den Helder verantwoording af over de
activiteiten in het voorgaande kalenderjaar.
Deze verantwoording bevat de jaarrekening 2021 en een tekstueel verslag over 2021. Vóór 1 april 2022 wordt het
jaarverslag ingediend bij de gemeente Den Helder en is als zodanig de verantwoording voor het gevoerde beleid en
de wijze waarop de stichting de via de gemeente verstrekte bekostiging en de overige inkomsten heeft besteed.
De ingediende begroting 2021 is daarbij uitgangspunt.
Het jaarverslag wordt vóór 1 juni 2022 eveneens ingediend bij het Commissariaat voor de Media, de landelijke
organisatie die namens de Rijksoverheid toezicht houdt op de omroepen in Nederland. In dit document treft u het
tekstueel jaarverslag 2021 aan.

2. Organisatie en structuur
2.1. Naam
Lokale Omroep Stichting Den Helder (L.O.S.)
Torplaan 4
1785 BA Den Helder
telefoon: 0223-684609 (tijdens kantooruren)
e-mail : secretaris@losdenhelder.nl
2.2.

Bestuursvorm en statuten

De bestuursvorm is een stichting. De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
voor Noordwest -Holland onder nummer H41239815. De bestuursleden zijn allen ingeschreven in het UBO-register
van de Kamer van Koophandel. De statuten van de stichting zijn gedeponeerd bij de Notarissencombinatie Den
Helder, notaris mr. G.H. Deul, en zijn op 2 september 2020 vastgesteld en ondertekend door: Notaris Mr. G.H.
Deul, H. Boskeljon (voorzitter LOS) en F.P. de Bie (secretaris LOS).
Het bestuur van de LOS wordt conform de wettelijke richtlijnen bijgestaan door een Programmabeleid Bepalend
Orgaan (PBO). De uitvoerende taken op het gebied van de programmering en het medewerkersbeleid zijn
gemandateerd aan de algemeen directeur. Deze legt ten aanzien van de uitvoering van zijn taken verantwoording
af aan het bestuur. Hij wordt bijgestaan door het hoofd technische zaken.
Binnen de stichting zijn ruim zestig vrijwilligers actief als bestuurslid, programmamaker, redactielid en/of
technicus. Verder zijn er enkele betaalde krachten (hetzij in loondienst, hetzij inhuur zzp) werkzaam binnen/voor
de omroep.
2.3. Huishoudelijk reglement en programmastatuut
De concrete uitwerking van de statuten is verwoord in het huishoudelijk reglement en het programmastatuut.
Het huishoudelijk reglement is– na de statutenwijziging van 2 september 2020 - op 3 maart 2021 aangepast.
De statuten zijn in het bezit van de gemeente Den Helder, de Kamer van Koophandel en het Commissariaat voor
de Media.
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2.4 Medewerkersovereenkomst
Voor de verschillende functies heeft de omroep functieomschrijvingen waarin de rechten en plichten van de
medewerkers worden omschreven. Een en ander is neergelegd in een formele medewerkersovereenkomst. Met
dit door de algemeen directeur en de individuele medewerker ondertekende document wordt voldaan aan het
Huishoudelijk Reglement, artikel 11.4. Iedere nieuwe medewerker krijgt de medewerkersovereenkomst ter
ondertekening voorgelegd. Van belang is met name artikel 6 van de overeenkomst, waarin is vastgelegd dat alle
gemaakte producties door medewerkers vallen onder het auteursrecht van de LOS.

3. Bestuur en activiteiten
3.1 Bestuurssamenstelling
Het bestuur is op 31 december 2021 als volgt samengesteld:
Voorzitter

G.J.J. Meijer

Hunzestraat 19

1784 XW Den Helder

Secretaris

F.P. de Bie

Wierbalg 2844

1788 VM Julianadorp

Penningmeester

A. de Groote

Stroeërweg 4B

1777ND
Hippolytushoef

Algemeen lid

J. Platenkamp

Malzwin 2205

1788 XJ Julianadorp

Algemeen lid

J.P. Zandbergen

Vechtstraat 27

1784 TA Den Helder

De wijzigingen zijn zoals verplicht gemeld aan de Kamer van Koophandel.
Het bestuur heeft in 2021 zes maal vergaderd. Voor de vergaderingen ontvingen de bestuursleden een uitnodiging
en agenda met toegelichte agendapunten. Een deel van de vergaderingen vond, vanwege de Corona-pandemie
plaats door middel van een videoverbinding. Van de vergaderingen zijn notulen opgesteld die na goedkeuring
werden voorzien van de handtekeningen van de voorzitter en de secretaris.
Met ingang van 1 januari 2021 is R. Boutkan aangesteld als algemeen directeur. Hij was aanwezig bij alle
bestuursvergaderingen en had de gelegenheid om eigen punten in te brengen dan wel verantwoording af te
leggen over zijn activiteiten. De Lokale Omroep Stichting wil nadrukkelijk haar doelstellingen conform artikel 3 van
de statuten vorm en inhoud geven. De algemeen directeur heeft in dit proces een initiërende, adviserende en
uitvoerende rol.
In algemene zin hield het bestuur zich onder meer bezig met onderstaande zaken:
•
•
•
•
•
•
•

Herziening Huishoudelijk Reglement
Herplaatsing zendmast
Pilot professionalisering lokale omroepen
Fusie met RTV-Noordkop
Samenwerking met Regionale Omroep Schagen
Financiële zaken
Samenwerking met andere media
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3.2. Herziening Huishoudelijk Reglement
Ten opzichte van het vorige huishoudelijk reglement zijn de voornaamste aanpassingen:
❖
❖
❖
❖

Bestuurstermijn verlengd van 3 naar 4 jaar;
Mogelijkheid tot het instellen van werkgroepen
Omschrijving werkzaamheden secretaris;
Convocatie en oproepingstermijn PBO-vergaderingen

3.3 Plaatsing zendmast
Omdat er sprake was van mogelijk toekomstige sloop op het terrein aan de Bijlweg, waar de zendmast van de LOS
staat, is in 2020 actie ondernomen om een nieuwe locatie te vinden waar de mast geplaatst zou kunnen worden.
Hierover is enkele malen overleg gevoerd met de Woningstichting Den Helder. Echter: er is besloten af te zien van
sloop en vandaar dat het probleem voorlopig is opgelost en de zendmast kan blijven staan. Dit neemt niet weg dat
we als omroep blijven kijken naar een mogelijke alternatieve locatie, voor het geval dit in de toekomst alsnog
nodig blijkt te zijn.
3.4 Pilot professionalisering lokale omroepen
De Lokale Omroep Stichting Den Helder is een van de twintig lokale omroepen die eind december 2019 werd
uitgekozen om deel te nemen aan de twee jaar durende pilot “professionalisering lokale omroepen”. Via het
Stimuleringsfonds voor de Journalistiek kreeg de omroep een extra bedrag om de lokale journalistieke slagkracht
te versterken. De deelname aan deze pilot is begonnen in maart 2020 en is in 2021 voortgezet. Helaas werd de
pilot vanwege corona ingekort en is deze beëindigd per 1 december 2021. Het was voor de omroep taak te
proberen de wegvallende inkomsten zoveel mogelijk te compenseren, opdat de ingezette professionalisering kon
worden voortgezet. Dit is voor het grootste deel gelukt.
3.5 Fusie met RTV-Noordkop
Op 23 augustus 2019 zijn de statuten van de Stichting Regio-omroep Noordkop gedeponeerd
bij de Notarissencombinatie Den Helder, notaris mr. G.H. Deul. Ook is de stichting per 27
augustus 2019 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor
Noordwest-Holland onder nummer 75674017. LOS den Helder en RTV Noordkop (Gemeente
Hollands Kroon) werken in deze nieuwe streekomroep zeer nauw samen met als uiteindelijk doel per 2023 te
fuseren, dat is wanneer de huidige zendvergunningen van LOS den Helder en RTV Noordkop aflopen.
Sinds 2 september 2019 treden beide omroepen naar buiten als onderdeel van de lokale streekomroep. Van twee
televisiekanalen is er één gezamenlijk tv-kanaal ontstaan, van twee websites naar één website en ook de social
mediakanalen zijn inmiddels samengevoegd.
In 2021 is het bestuur van de stichting uitgebreid naar 5 leden:
Voorzitter

G. Reis

Mekkenstuinweg 23

1777 GL Hippolytushoef

Secretaris

F.P de Bie

Wierbalg 2844

1788 VM Julianadorp

Penningmeester

A. De Groote

Stroeërweg 4B

1777 ND Hippolytushoef

Algemeen lid

G.J.J. Meijer

Hunzestraat 19

1784 XW Den Helder

Algemeen lid

P. Tromp

Anjoviskade 19

1767CX Kolhorn
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Medio 2021 is een tijdlijn ontwikkeld met als einddoel de fusie tot Stichting Regio-Omroep Noordkop in 2023 te
realiseren. Expliciet is in dit stappenplan aandacht voor de bestuursvorm, de statuten, indienen aanvraag
zendvergunning bij het Commissariaat voor de Media, beleidsplan, aanvragen subsidies etc.
3.6 Samenwerking met Regionale Omroep Schagen
Na een aantal goede gesprekken tussen de besturen en
management van de Stichting Regio-Omroep Noordkop (Den
Helder en Hollands Kroon) en Noordkop Centraal (Schagen) zijn
de contacten geoptimaliseerd. Overeengekomen is, dat de
lokale omroepen in de Kop van Noord-Holland met ingang van
1 januari 2022 de samenwerking oppakken.
LOS Den Helder, Schagen FM en RTV Noordkop spraken in het
verleden al eerder over samenwerking. Die kwam toen niet tot
stand. Schagen FM ging als Noordkop Centraal haar eigen weg en de omroepen uit Den Helder en Hollands Kroon
vormden samen de streekomroep Regio Noordkop. Nu, enkele jaren later, is het toch gelukt de krachten te
bundelen. Met de samenwerking wordt het gemakkelijker om meer artikelen te maken en nog korter op het
nieuws te zitten. Verslaggevers kunnen efficiënt worden ingezet en de redacties delen interessante verhalen. Ook
de kwaliteit gaat vooruit. Doordat de omroepen elkaar ook op technisch vlak gaan ondersteunen zijn zij minder
kwetsbaar.
3.7 Financiële zaken
Na een korte bestuursperiode is per 1 juni 2021 C. van der Mee afgetreden als penningmeester van de LOS. Zij is
opgevolgd A. de Groote. De financiële administratie van de LOS is uitbesteed aan Adviesgroep Wieringen. Op 2 juli
2021 is aan de LOS op grond van de ingediende begroting 2020 een maximale subsidie verleend van € 115.000,-Inclusief bijdrage vanuit de pilot professionalisering lokale omroepen en de externe inkomsten was het budget
voor 2021 ruim 267.000 euro.
3.8 Samenwerking met andere media
De LOS / Regio Noordkop is in 2021 een samenwerking aangegaan met de NOS. Dit in het kader van een landelijk
project waarvoor de NOS een bijdrage ontvangt vanuit de Rijksoverheid. Namens de NOS is een fulltime beginnend
journalist gestationeerd aan de Torplaan. Doel is tweeledig: de beginnend journalist doet werkervaring op, de
lokale omroep krijgt extra journalistieke ondersteuning. Dit project duurt in eerste instantie tot 1 mei 2022, maar
krijgt mogelijk een verlenging.
De samenwerking met de provinciale omroep NH resulteerde in 2021 in de vorming van een gezamenlijke
streekredactie, op gelijkwaardige basis. Door ziekte en andere redenen voor uitval lukte het NH echter sinds
augustus 2021 niet langer aan de gemaakte afspraken te voldoen, waardoor de samenwerking noodgedwongen op
een laag pitje kwam te staan. De verwachting is dat deze begin 2022 weer volledig kan worden opgestart.
De samenwerking met Den Helder Actueel is per 1 maart 2021 gestopt, omdat dit nieuwsmedium besloot haar
activiteiten te beëindigen. De reden hiervoor was dat de eigenaar, tevens algemeen directeur van de omroep, van
mening was dat de verschillende werkzaamheden niet langer konden worden gecombineerd. Vrijwilligers en
adverteerders van Den Helder Actueel hebben de overstap gemaakt naar de lokale omroep.
De LOS werkte in 2021 verder samen met Race-Xpress, DHfoto, Glocal Media, Woonkrant Den Helder, De Helderse
Uitdaging, Stadsblad Nieuwedieper, Basisschool De Dijk, het jongeren- en ouderenwerk van MEE & De Wering
(Ouderen TV en Thuisblijf TV), Kopgroep Bibliotheken, het Mantelzorgcentrum en nog tal van andere organisaties.
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4. Corona
Zoals vrijwel alle organisaties in Nederland had de uitbraak van het coronavirus en de daarna genomen
maatregelen ook effect op de lokale omroep van Den Helder. Stagiaires kregen vanuit school het verzoek waar
mogelijk thuis te werken, een aantal vrijwilligers besloot even geen activiteiten te verrichten en doordat het
openbare leven grotendeels stilviel, kwam ook een deel van de verslaggeving op een wat lager pitje te staan.
Desondanks is het ook in 2021 gelukt dagelijks met eigen lokaal en regionaal nieuws te komen.
Financieel gezien had de uitbraak van corona ook de nodige invloed op de LOS. Waar in het eerste coronajaar nog
een financiële tegemoetkoming vanuit de Rijksoverheid werd uitgekeerd, was dit in 2021 niet het geval. De
wegvallende inkomsten en de extra kosten die vanwege corona moesten worden gemaakt, moest de omroep dus
volledig zelf opvangen.

5. Activiteiten
5.1 Zendvergunning
De zendvergunning van de LOS loopt tot 10 juni 2023. In de loop van 2022 moet een nieuwe zendmachtiging
worden aangevraagd voor de periode vanaf 2023. Besloten is dit als Regio Noordkop te doen, voor zowel de
gemeente Den Helder als Hollands Kroon. Indien deze aanvraag wordt gehonoreerd fuseren beide organisaties
uiterlijk in het eerste kwartaal van 2023. Ons streven is met beide gemeenten tot een meerjarig convenant te
komen, waarin niet alleen duidelijke afspraken kunnen worden gemaakt over de rol en taken van de omroep
binnen de gemeenschap, maar ook duidelijkheid wordt opgenomen over de gemeentelijke bekostiging voor de
duur van de zendmachtiging. Dit opdat de omroep niet alleen jonge, enthousiaste medewerkers langer aan zich
kan binden (de omroep kan hen dan immers toekomstperspectief bieden), maar ook zodat de omroep beleid voor
een periode langer dan 1 jaar kan opstellen, overeenkomstig het door de gemeenten gewenste beleidsplan.
5.2 Medewerkerszaken
De rechten en plichten van de medewerkers zijn – zoals eerder genoemd - vastgelegd in
medewerkersovereenkomsten, waardoor de medewerkers – in voorkomende gevallen - directer kunnen worden
aangesproken door de algemeen directeur. De huisregels voor medewerkers in de studio worden strikt
gehandhaafd. Vanwege corona konden in 2021 niet meer dan twee medewerkersvergaderingen en 1 inloop
worden georganiseerd.
In het kader van professionalisering en verhoging van de kwaliteit van de programma’s werden ook in 2021 nieuwe
medewerkers ingewerkt en begeleid.
Mede met het oog op het heden en de toekomst is de LOS voortdurend op zoek naar nieuwe, vrijwillige
medewerkers. Op de eigen Regio Noordkop TV, via social media en in de Huis-aan-Huiskrant werden regelmatig
oproepen geplaatst om nieuwe medewerkers te werven. Enkele nieuwe medewerkers hebben zich aangemeld,
maar de behoefte aan meer blijft aanwezig.
5.3. Uitzendingen
De LOS / Regio Noordkop maakte gebruik van de ether (105,6 MHz), sinds 2020 ook DAB+ ,de digitale kabel (89,0
MHz) en de digitale kabelkanalen van vrijwel alle landelijke aanbieders. Daarnaast konden de uitzendingen
wereldwijd gevolgd worden via de website van Regio Noordkop. Ook via een gratis verkrijgbare app (zowel op IOS
als Android) zijn de radio- en tv-uitzendingen te volgen, alsmede het lokale en regionale nieuws.
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5.4 Programmering
De LOS Den Helder verzorgde gedurende 24 uur per dag 7
dagen per week radioprogramma’s via LOS Radio en, binnen
de samenwerking Regio Noordkop, ook een TV-uitzending. Een
belangrijk uitgangspunt voor de wetgever is dat de omroep in
de programmering voldoende specifieke aandacht schenkt aan
het eigen verzorgingsgebied. Daarvoor hanteert de wet de ICEnorm. Deze norm bepaalt dat ten minste vijftig procent van de
toetsingstijd een informatief, cultureel of educatief karakter
moet hebben, gericht op de eigen gemeente.

Ook in 2021 voldeed de LOS qua programmering aan de wettelijke ICE-normering (Informatie – Cultuur –
Educatie).
De LOS verzorgt doorgaans met enige regelmaat liveuitzendingen vanaf locatie, bijvoorbeeld bij
evenementen. Door corona was dit helaas ook in 2021
nauwelijks mogelijk, maar wel zijn we live aanwezig
geweest bij de intocht van de Strandzesdaagse, bij de
diploma-uitreikingen op Scholen aan Zee en bij
vergaderingen van de gemeenteraad. De hoop is dat
we in 2022 weer vaker live vanaf locatie kunnen,
zowel met radio als televisie.

5.5 Social Media
Als Regio Noordkop heeft de omroep in 2021 mede ingezet op verbetering van ons online bereik. Vooral de social
mediakanalen hadden en hebben hierbij onze aandacht. Dit begint inmiddels vruchten af te werpen, het aantal
volgers groeit, net als het aantal dagelijkse bezoekers van onze website
5.6 Leerbedrijf
De LOS is sinds 2019 officieel erkend als leerbedrijf voor het mbo. In 2020 is de omroep ook erkend als leerbedrijf
voor het HBO. In 2021 zijn drie fulltime stagiaires actief geweest binnen de omroep en heeft de omroep enkele
keren een verzoek van lokale / regionale scholen voor een ‘snuffelstage’ van een week gehonoreerd.

6. Rijksbijdrage en gemeentelijke bekostiging
Vanuit de Mediawet dient de gemeente te voldoen aan haar bekostigingsplicht ten aanzien van de lokale omroep.
Binnen de gemeente Den Helder bestond deze bijdrage in 2021 uit het door het Rijk beschikbaar gestelde bedrag,
plus een door de gemeenteraad vastgestelde aanvullende bijdrage.

7. Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO)
Conform artikel 11 van de statuten heeft de stichting een Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO). De leden van
het PBO zijn benoemd voor een periode van vijf jaar. Het PBO is zodanig samengesteld, dat het representatief is
voor de belangrijkste in Den Helder voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke
stromingen. Het PBO LOS Den Helder bestond in 2021, na een mutatie, uit vijf leden.

jaarverslag 2021

7

Functie

Naam

Stroming

Voorzitter

B. Ouwens

Jongeren

Secretaris

J. Wieling

Sport en Recreatie

Lid

A. Ruder

Cultuur en Kunst

Lid

T.de Vries

Werkgevers

Lid

J. van Zandwijk

Onderwijs en Educatie

Lid

P. de Vries

Persoonlijke Titel

Het PBO vergaderde in 2021 vier maal. Daarbij aanwezig de hoofdredacteur en een afgevaardigde van het LOS
bestuur. Ook was er een kennismaking met het PBO van RTV Noordkop. Dit in aanloop naar de te verwachten fusie
tussen LOS Den Helder en RTV Noordkop (Hollands Kroon) in 2023.
De agenda van de vergaderingen bevatte naast de standaardagendapunten onder meer de volgende
onderwerpen:
❖
❖
❖
❖
❖

Bevindingen van PBO leden over de programma’s, kwaliteit van de uitzendingen;
Adviezen op gebied van programma’s en -onderwerpen;
Stand van zaken van de redactie;
Bestuurlijke zaken;
Samengaan omroepen

Tijdens de decembervergadering (10 dec 2021) werd het jaarprogramma voor 2022 gepresenteerd en door het
PBO akkoord verklaard. De radioprogrammering voldoet aan de ICE-norm.
Een voornemen voor 2022 is het gezamenlijk vergaderen met het PBO van RTV Noordkop, waarbij beide PBO’s
echter wel zelfstandig blijven tot het samengaan van de twee omroepen.
8 Tenslotte
Bij bestuur, algemeen directeur, PBO en medewerkers is een nog steeds groeiend nieuw elan en enthousiasme
gaande en dit heeft zich in 2021 verder ontwikkeld. De ingevoerde vernieuwingen werden over het algemeen met
tevredenheid ontvangen door gemeente, medewerkers en bij de Helderse bevolking. Alles tezamen zorgt ervoor
dat de LOS er klaar voor is om in de komende jaren verder uit te groeien tot een organisatie die geworteld is tot
“diep in de haarvaten van de Helderse samenleving”.
Met dit jaarverslag 2021 denken wij een goed inzicht te hebben gegeven in de activiteiten en de koers van de LOS.

G.J.J Meijer
Voorzitter

F.P de Bie
Secretaris

